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STUDENTENTEAM WIKT EN WEEGT ENERGIEBRONNEN FRIESLAND, 2050

PROJECTEN

Een team van studenten Advanced Technology startte dit voorjaar een origineel en
uitdagend project: hoe duurzaam kan de
energievoorziening van Friesland eruitzien
in 2050?
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Studententeam wikt en weegt energiebronnen Friesland, 2050
Met een bocht om Borne heen?
Ecopan
Vijf ‘installaties’ prikkelen eetbeleving
Chronisch zieke kinderen communiceren veilig en
vertrouwd met codekleuren
Hoogspanningslijn verleggen?
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Dien uw aanvraag voor onderzoek in
Onderzoeksrapporten
Vraagbaak

DIEN UW AANVRAAG
VOOR ONDERZOEK IN
Nieuwe aanvragen voor onderzoek zijn welkom bij
de Wetenschapswinkel Twente. Naast onderzoeksprojecten verlenen we advies, of zoeken we naar een
nuttige kenniskoppeling, binnen of buiten de UT.
Basis is en blijft dat u als maatschappelijke organisatie
of MKB’er in de regio gebruik kunt maken van de expertise zoals aanwezig op de UT. Het organiseren van
themabijeenkomsten, met vakexperts, rekenen we
tegenwoordig tot: ‘nieuwe vorm van dienstverlening’.
Mocht u willen profiteren van de expertise op de UT,
maar weet u nog niet precies of dat kan en hoe dat
moet, bel ons gerust om samen de mogelijkheden te
bespreken.

De vraagstelling komt van de energiewerkgroep van de Frysk-Nationale Partij (FNP)
en de European Free Alliance (EFA) waarvan ze deel uitmaakt. ‘De vraag is ontstaan
op het internationaal congres van de EFA,’
legt werkgroep-voorzitter Henk de Vries
uit. ‘Hierin zitten diverse regionaal actieve
partijen zoals wij: de Scottish National Party,
de Catalanen, en partijen uit Polen en Duitsland.  We zetten ons allemaal actief in voor
de regionale ontwikkeling, en willen daaraan
een positieve beleidsbijdrage leveren.’
TEAM STUDENTEN
De leden van het Advanced Technology
studententeam zijn deze zomer op een
thematische studiereis naar Amerika, waar
bedrijven worden bezocht die actief zijn
met duurzame technologieontwikkeling.
‘De vraagstelling van de FNP paste hier
precies bij,’ vertelt medeorganisator van de
reis Jan Eggenkamp. ‘Het was voor ons niet
moeilijk om veertien studenten te vinden
die gemotiveerd waren. Het project zien wij
als een ideale voorbereiding. De studenten
verdienen met deze opdracht bovendien
een sponsorbijdrage voor de reis.’

EERSTE FASE
De eerste fase van het project is inmiddels
afgerond. Voor zeven technologiegebieden
werd een zo objectief mogelijke desk-/literatuuronderzoek gedaan. Onder inhoudelijke
leiding van vakdocent dr. Maarten Arentsen,
universitair hoofddocent Energie-innovatie
aan de UT, werden zeven technologiegebieden doorgelicht: windenergie,
waterkrachtcentrales, energie uit biomassa,
zonne-energie (opgedeeld in reguliere en
geconcentreerd/thermisch), getijdencentrales en geothermische energie.
‘De verwachtingen, scenario’s en kwetsbaarheden, variëren sterk per technologiegebied,’ aldus Arentsen. ‘Dat vergt veel
nuance en een kritische benadering en
analyse van de literatuur zoals die voorhanden is.’
De studenten werkten in tweetallen aan
de zeven technologiegebieden. Ze keken
naar drie toekomstscenario’s: 1. waarin het
huidige politieke beleid ongewijzigd blijft; 2.
waarin serieus werk wordt gemaakt van een
maximale temperatuurstijging op aarde van
twee graden Celsius; 3. nieuw beleid waarin
een beperkt aantal landen afspreekt te
werken aan reductie van broeikasgassen.
Wat blijkt: het percentage van duurzame
technologieën aan de totale wereldenergieconsumptie loopt per scenario

Aanvragen voor onderzoek zijn in te dienen via ons
digitale aanvraagformulier, te vinden op:
www.utwente.nl/wewi
Ons telefoonnummer is: 053 – 489 3848/3942/4407.

J.D.D. Brezet, Het ontwerpen van een VR-opstelling
voor een virtuele reis naar de Twentse zoutcavernes.
Enschede, september 2017.
Steven Spoolder, Ontwerp van een nieuwe wereldzoutkaart
in het Zoutmuseum. Enschede, augustus 2017.
Ir. F.J.K. Buesink, Magneetveldzones bij hoogspanningslijn. Enschede, april 2017.

Robby van Delden, (Steering) Interactive Play Behavior.
https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/6045308 PhD Dissertation. Hfd. 7+8 gaan over het Wewi-werk (II. Play for people
with Profound Disabilities). Een nieuwe activiteit voor mensen
met EMB op basis van interactieve technologie. Enschede,
maart 2017.
Anders A.E. Sewalt, Taking care of people and planet.
Assessing the sustainability of a social care farm.
Enschede, februari 2017.
Laura Venhorst, Klanttevredenheidsonderzoek Arcon/
Stimuland 2016. Steunfunctietaken WMO. Enschede, februari 2017 (onder embargo).
Vincent G. Rossen BSc, Transport Research Project. Een
verkenning naar de haalbaarheid omtrent het Spoortracé
Borne. Enschede, januari 2017.
Pre-master studenten Industrial Engineering and Management, 1300 Ton e-waste per jaar ontmantelen in Twente?
Enschede, januari 2017.

VERBETERINGEN
Ook analyseerden de studenten nog te
verwachten technologie- en kostenontwikkelingen, zowel in rendement,
opschaling van de technologieën, en
opslagtechnologieën/-strategieën.
‘Het verhaal zit goed in elkaar,’ zegt
werkgroepvoorzitter Henk de Vries. ‘Maar
voor ons is het vooral een opmaat naar het
tweede deel van de opdracht. We willen
graag modelleren, simuleren en berekenen
naar verschillende niveaus, dichtbij de realiteit in Friesland.’ Daarbij denkt De Vries
aan energie-gebruiksscenario’s tussen 2020
en 2050 voor dorpen en regio’s, met aandacht voor coöperatie in het omgaan met,
en het combineren van soorten energiegebruik door burgers, voor vervoer en door
de industrie.
De Vries: ‘Wij hopen hieruit een beleidsadvies te halen, om de Provincie Friesland
klaar te stomen voor een zelfstandig
energiebeleid zodat we klaar zijn voor een
duurzame toekomst. Bijvoorbeeld zijn wij
nieuwsgierig of investeren in aardwarmte
voor Friesland voldoende aantrekkelijk kan
zijn.’
GREENCROWD
Voor het tweede deel gaat de Science Shop
Twente in de begeleiding samenwerken
met projectontwikkelaar Greencrowd uit
Woudenberg, dat al veel praktijkervaring
heeft met de uitvoering en financiering van
uiteenlopende duurzame energieprojecten.

ONDERZOEKSRAPPORTEN

Jeroen van Dorp en Teun van der Molen (Stichting Studiereis
Astatine), Serverpark met behulp van TEG. Enschede, april
2017 (onder embargo).

uiteen van 40% - 76%. Een enorm verschil.
Maar de studenten concluderen eveneens:
‘de verwachte aandelen van de energietechnieken verschilt enorm. Ongeacht de
beleidsbeslissingen zullen windenergie,
warmtekracht, biomassa en zonne-energie
de belangrijkste opbrengsten leveren.’

Op de Afsluitdijk draait sinds 2015 een RED (Reversed Electro Dialysis) proefinstallatie van 50 kW. Via osmose levert
het verschil in zoutconcentratie tussen twee watermassa’s energie op.

‘Ik zie ernaar uit om met de studenten
samen te gaan werken, en te komen met
enkele haalbare en goed samenhangende
scenario’s,’ zegt groene ondernemer en
leider van Greencrowd, Jan Willem Zwang.
‘Onze praktijkkennis koppelen aan de
wetenschappelijke kennis en frisse kijk van
de studenten. Dat kan een fantastische
meerwaarde opleveren.’

MET EEN BOCHT OM BORNE HEEN?
Zou het technisch mogelijk zijn om het
spoor dat door Borne gaat te verleggen om
het dorp heen en zo ja, is een inschatting te
geven van de kosten? Met die vraag kwamen Eduard Ponten en Ernst Jansen van
D’66 Borne bij de Science Shop Twente. Het
zou volgens Ernst Jansen de oplossing kunnen zijn voor de spoorproblemen in Borne.
Naast wachttijden kan zo ook overige
overlast worden aangepakt, zoals trillingen,
geluid en ga zo maar door.
Civiele Techniek student Vincent Rossen is
namens de Science Shop Twente aan de

slag gegaan met het onderzoek naar een
alternatief tracé. Zijn conclusies zijn helder.
Technisch is het verleggen van het spoor
mogelijk en de kosten zouden zo’n 115 miljoen euro zijn.  Het aanleggen van 6 onderdoorgangen bij de overgangen in Borne bij
het huidige spoor zouden ongeveer 100
miljoen euro kosten. De aanleg van het
alternatief zou zo’n 5 tot 7 jaar duren.
Voor D’66 Borne heeft het rapport het
gewenst effect gehad. Het alternatief staat
weer op de agenda bij de politiek in Borne.

Rechts op foto: Ernst Jansen
(bron foto: Bornse Courant)

ECOPAN
Deze zomerperiode heeft studentonderzoeker David Barmentloo (Civiele Techniek)
sensordata geanalyseerd voor de Stichting
Pioneering, een netwerkorganisatie voor
innovatie en ondernemerschap in de bouw.
De sensoren waren aangebracht op een

hellend dak, gemaakt van dakbedekking
met vegetatie.
De regenbuien in de zomer gaven een
redelijk goed beeld van het functioneren van
het dak. Bij intensieve buien absorbeerde

het groene dak het water naar behoren.
Bovendien werd de waterafvoer vertraagd.
De waterafvoerpiek werd door deze twee
kenmerken flink verminderd.
Foto links: Controle van meetinstrumenten en uitlezen
van afvoerdata.

VIJF ‘INSTALLATIES’ PRIKKELEN EETBELEVING
Op 27 juni verspreidden zich heerlijke geuren,
en kleuren, in het Design Lab van de UT. Daar
werden de smaakpapillen en andere zintuigen
op creatieve manieren geprikkeld. Vijf studentgroepen van 5 studenten presenteerden er
hun ‘installaties’. Die hadden ze gebouwd in
het kader van het vak Designing Interactive
Experiences. De meeste volgen de master
Human Computer Interaction & Design. Na
een studiejaar in Twente gaan ze voor het
tweede deel van hun master naar een andere
universiteit in het buitenland.
De installaties werden gebouwd voor
Michelinster restaurant ’t Lansink uit Hengelo.
‘Nieuwe eetbelevingen in een restaurantsetting’ was de opdracht waarmee de
studenten gedurende tien weken aan de slag
gingen, zegt begeleider Professor Dirk Heylen
van Human Media Interaction.

AVONDJE UIT ETEN 2.0
Als inspiratie putten de studenten uit de
vraagstelling die ’t Lansink vorig jaar indiende
bij de Science Shop Twente. ‘We zijn benieuwd hoe we een avondje uit eten tot een
nieuwe beleving kunnen maken,’ zegt Richard
van den Hoeven van ’t Lansink. ‘Ik kende een
paar voorbeelden van gebruik van multimedia
aan tafel. Maar volgens mij moest veel meer
mogelijk zijn, wanneer je ontwerpers werkelijk
de vrije hand laat.’
Van den Hoeven leverde input in het project.
De studententeams interviewden hem, en na
een eerste brainstorm kwamen de studententeams vlot met een ‘low profile prototype.’
Na een feedback daarop - van ’t Lansink en
leden van de vakgroep HMI - gingen zij direct
bouwen aan hun installaties. ‘Om in 10 weken
te komen van idee naar goedwerkende

installatie moet je in het beginstadium knopen
durven doorhakken,’ aldus één van de studentonderzoekers. ‘Voor ons was dat een
zeer goede leerervaring.’
VEEL TECHNIEKEN
Tijdens de slotpresentatie schoven Van
den Hoeven en de HMI-docenten echt aan
tafel om vijf verschillende ‘eetbelevingen’ te
ondergaan. De studenten spreidden een grote
creativiteit tentoon waaronder: het gebruik
van hologram-projecties op het bord, ‘zacht
bekleed’ bestek, kauwsensoren, sfeerprojecties middels beeld en geluid, en zelfs een
gepersonifieerde geurdispenser. Alles gericht
op een avontuurlijke, multi-sensorische maar
toch ook intiem avondje uit eten.
MOGELIJK VERVOLG
‘Ik heb ervan genoten,’ aldus Van den
Hoeven. ‘Om een idee zo snel in een werkend

prototype om te zetten vind ik klasse. Ik zie
goede mogelijkheden om een combinatie van
deze ideeën nader uit te werken.’
Dat is ook wat begeleider Dirk Heylen voor
zich ziet. ‘We moeten nog even kijken hoe
het precies verder gaat. Een mooi vervolg
kan zijn om een aantal ideeën echt robuust
uit te werken en deze dan te testen met echte
gasten. Ik ben heel nieuwsgierig of zij de
avond op een verrijkende manier ervaren, en
nog intenser van het heerlijke eten genieten
bij ’t Lansink dan ze nu al doen.’

VRAAGBAAK

CHRONISCH ZIEKE KINDEREN COMMUNICEREN VEILIG EN VERTROUWD MET CODEKLEUREN

NOVEL-T

Vriendschap is een essentieel aspect tijdens
de ontwikkeling van kinderen. Zonder dat
kinderen het doorhebben kiezen ze vaak
leeftijdsgenootjes met cognitieve en sociale
vaardigheden op hetzelde niveau. Maar wat
nou als je een langdurige ziekte hebt waar
je dagelijks last van hebt? Dan wordt het
moeilijk om vaak af te spreken.

Wij geven start-ups en innovatieve ondernemers toegang tot een dynamisch ecosysteem. Door ondernemerschap en hightech innovatie te verbinden en onze
Novel-Tools in te zeten, bestaande uit kennis, talent,
kapitaal, netwerk en infrastructuur, helpen wij hen om
gamechangers te worden.
Stel hier uw innovatievraag.

WETSWINKEL TWENTE (+31 (0)6 33590669)

Soms missen deze kinderen zelf vele dagen
school en zien ze maar weinig van hun
leeftijdsgenootjes. Stichting Buddiez heeft
hier een systeem voor bedacht: chronisch
of langdurig zieke kinderen matchen zij, op
een professionele manier, aan een gezond
kind.

BELASTINGWINKEL info@debelastingwinkel.eu
De Belastingwinkel neemt uw belastingaangiften en/of
boekhouding graag uit handen tegen een aantrekkelijk
honorarium.

Toch ondervindt Buddiez hierbij de nodige
problemen. Reisafstand is bijvoorbeeld een
van de factoren waardoor de communicatie
tussen de kinderen moeizaam kan verlopen.
Buddiez richtte zich tot de Wetenschapswinkel Twente met de vraagstelling: Welke
mogelijkheden zijn er op sociaal-technisch

Stichting Wetswinkel Twente is door vier studentes
opgericht in augustus 2014.
De Wetswinkel Twente is een vrijwillige organisatie op
het gebied van het geven van gratis juridisch advies
aan iedereen. Op het gratis inloopspreekuur is iedereen met elke willekeurige juridische vraag welkom,
info@wetswinkeltwente.nl.

TECHNOSTARTERS SPREEKUREN

Kennisbescherming, techniek, marketing en ondernemingsplan. Technostarters (of innovatieve starters)
worden in een persoonlijk gesprek door een onafhankelijke coach verder op weg geholpen. Men kan zich
via een formulier en een invultoets inschrijven voor
een TechnoStarter Spreekuur, via: www.novuster.nl.

NEDERLANDSE ORDE VAN UITVINDERS
(NOVU)
www.technostartersspreekuren.nl/form/intake

JURIDISCH ADVIESPUNT (+31 (0)53 489 4118)
Dit adviespunt is bedoeld voor startende ondernemers, met name vanuit de Universiteit Twente en
Saxion. Juridisch Adviespunt Kennispark Twente:
Mr. Peter van Roosmalen, p.g.c.vanroosmalen@
utwente.nl http://www.utwente.nl/az/juridische-zaken/

MEDICINFO GEZONDHEIDSLIJN

0900 - 6446446
U kunt hier al uw vragen stellen die betrekking hebben
op gezondheid en welzijn, in de breedste zin van het
woord. Uw vraag wordt beantwoord door een team
van ervaren verpleegkundigen. Vragen over verzekeringen en vergoedingen kunnen de deskundigen
niet beantwoorden. Voor vragen over geneesmiddelen
zie: www.apotheek.nl.

ANTENNEBUREAU

www.antennebureau.nl
Het Antennebureau is het informatiebureau van de
rijksoverheid over antennes. Hier kunt u terecht met
vragen over de gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden van antennes, de wetgeving rond
de plaatsing van antennes, en de toepassingen waar
antennes voor worden gebruikt.

MILIEU-ORGANISATIES

Het IVN (020-6228115) zet zich in voor natuur en
milieu, door middel van voorlichting en educatieve
activiteiten.
Stichting Natuur en Milieu (030-2331328) is een
onafhankelijke organisatie die werkt aan een leefbare
en duurzame wereld.
De Stichting Geluidhinder (015-2562723) heeft als
doel het tegengaan van geluidhinder. De Stichting
geeft onder meer voorlichting en advies.
www.milieuklachten.nl Hier kan men 24 uur per dag
elke milieuklacht melden. De klacht wordt automatisch
en direct verzonden naar de juiste overheidsinstantie.
De Kenniswerkplaats Groene Kennispoort Twente
www.kenniswerkplaats.eu/groene-kennispoort-twente
De kenniswerkplaats is een leer-, onderzoek- en
werkgemeenschap gericht op het vernieuwen van de
regionale leef- en werkomgeving.

gebied om ‘buddy’s’ te helpen in het
opbouwen en behouden van lange-afstands
vriendschappen?  
KLEUREN ALS GEVOELENS
Studentonderzoeker Evelien Nieuwenburg,
studente Creative Technology, ging met
deze vraagstelling aan de slag. Zelf heeft
Evelien een sterke affiniteit met kinderen
als doelgroep, dus deze opdracht sloot
goed aan. Tijdens haar onderzoek kwam ze
allerlei ‘producten’ tegen die lange-afstandsrelaties bevorderen. Door de sterke punten
samen te voegen, kwam ze op het idee om
gebruik te maken van een kleurenspectrum.

Het uiteindelijke design, de Tetra, heeft een
driehoekig ontwerp en laat in het midden
een kleur zien zoals uitgekozen door het
kind. In samenwerking met Topicus werd
een speciale app ontwikkeld (Kanta) die
dit basisidee ondersteunt. Hierin kunnen
kinderen op een veilige manier met elkaar
communiceren en foto’s versturen.
GEHEIME CODES
Een voorbeeld: Vandaag heeft Alba een
grote toets, de CITO op de basisschool. Ze
is best wel zenuwachtig. Bij het opstaan
ziet ze haar Tetra liggen op haar bureau.
Ze draait de hoeken naar de juiste kleur:
Geel/oranje. Dit is de kleur waarvan zij en
haar buddy, Anna, besloten hebben dat het
nerveus betekent. Anna heeft hun gehele
geheime codetaal opgeschreven en verstopt
in haar kamer. Alba krijgt een kleur terug:
roze. Dit betekent ‘knuffel’. Alba lacht en
wordt minder zenuwachtig. Vol goede moed
gaat ze naar school.

De Tetra: het uiteindelijke design

HOOGSPANNINGSLIJN VERLEGGEN?
Recht onder een bovengrondse hoogspanningslijn (HSL) van 110 kV mag niet
gewoond worden. Ir. Frits Buesink, senior
onderzoeker electromagnetic compatibility
(EMC), analyseerde een recente praktijksituatie, na een oriënterend gesprek met
gemeentelijke beleidsverantwoordelijken.
Dit leverde een inzichtelijk en waardevol
rapport op.
De belastbaarheid van de betreffende HSL
bedraagt 800 ampère continu. ‘Het is de
bedoeling dat de woningen in de nabijheid
van de HSL onder de 0.4 µT (micro-Tesla)
magneetveldzone vallen,’ aldus Buesink in
het rapport. Op grond van deze beleidsnorm
zou ter plaatse slechts één woning in aanmerking komen voor een uitkoopregeling.
Maar daarmee is de onvrede en onzekerheid van de bewoners van de naburige
panden niet weggenomen. De vraag dringt
zich op of de HSL wellicht elders of anders,
of met aanpassingen, plaatsbaar is.
ONGEWIJZIGDE SITUATIE
De handreiking voor de berekening van
magneetveldzones van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is
belangrijk, alsook het ‘voorzorgbeleid’ van
het ministerie van VROM. ‘Als de HSlijn ongewijzigd blijft staan, zijn er weinig
mogelijkheden om de velden te reduceren
tot beneden de 0.4 µT in de percelen dicht
langs de lijn,’ concludeert Buesink.

Medewerkers:
Egbert van Hattem
Elly Reimerink-Velthuis
Tim Jongman
Laura Venhorst
Vormgeving: Mariët Resink

BOVEN- EN ONDERGRONDS
Buesink bekeek het verschil tussen bovengronds en ondergronds aanleggen. ‘Daaruit
is te halen dat ingraven kan betekenen dat
de gewenste veldreductie al na 50 meter
i.p.v. 70 meter kan worden gerealiseerd,’
aldus Buesink.

statistisch verband alleen (tussen een
verhoogde kans op een aandoening en een
fysieke oorzaak) zegt nog weinig,’ legt hij
uit. ‘Dat zegt nog niks over het precieze biologisch mechanisme dat eraan ten grondslag ligt. Het oorzakelijk verband is dan nog
niet aangetoond.’

In het rapport schenkt hij verder aandacht
aan de mogelijkheid om laagfrequente
magnetische velden af te schermen. Dit is in
de praktijk moeilijk ‘Actief compenseren bij
hoogspanning is zeer complex en waarschijnlijk onbetaalbaar,’ concludeert hij.

Buesink geeft een samenvatting van het
geheel, waarbij hij put uit eigen positieve
ervaringen. ‘Ook na raadpleging van de
richtlijnen van de WHO (World Health
Organisation) lijkt de grens van 0,4 µT
veilig. Toch kan er een persoonlijke gevoeligheid zijn. Empirisch werkt het verplaatsen
van het bed voor mij prima, zoals ik zelf
heb ondervonden. Het is lastig de magnetische veldniveaus in bestaande bebouwing
rond een bestaande hoogspanningslijn te
verminderen zonder drastische (dus dure)
maatregelen.’

BEDPOSITIE
Buesink komt nog met een derde optie.
‘Je kunt denken aan een gunstig gekozen
bedpositie in het woonhuis,’ zegt hij. ‘Als
iemand met de lengteas parallel aan de HSlijn slaapt, geeft dat een grotere kans op
kleine stromen in het ruggenmerg dan
wanneer het bed loodrecht erop staat.’ Meer
afstand tot de HSL is altijd gunstig, betoogt
Buesink, omdat het veld dan afneemt:
‘Dus mocht er een kamer verder van de lijn
beschikbaar zijn dan heeft die slaapkamer
de voorkeur.’
  
RISICO’S
Verder geeft Buesink aan dat de wetenschappelijke basis voor gezondheidsrisico’s
van zowel elektrische als magnetische
velden klein is. ‘Het aantonen van een

De Wetenschapskrant wordt gratis
verspreid in de regio en verschijnt
2 keer per jaar. De krant verschijnt
in een oplage van 900 exemplaren.
Overname van artikelen met
bronvermelding is toegestaan.
Vraag om een gratis abonnement

Een vergelijkbaar verhaal kan worden
opgesteld voor elektrische veldniveaus rond
HS-lijnen, sluit Buesink af.

bij de Wetenschapswinkel. Stuur
hiervoor een mail naar
e.reimerink@novelt.com
Wetenschapswinkel Twente
Hengelosestraat 500
7521 AN Enschede

053 - 489 3848
e.reimerink@novelt.com
www.utwente.nl/wewi
www.facebook.com/wewi.ut.1
www.twitter.com/wewiut

